
 الله من اللي الكنكار عجب المشركين من هذا الكنكار العجب
...: الطالب
بل((  اليققة هققذه لدحققد العجققب أضققيف مققا قائققل يقققول قد : هذا الشيخ

آيببة رأوا إذا((  ققققوله إكنكقققار عجقققب )) هقققذا ويسببخرون عجبببت
؟ بالية المراد )) ما يستسخرون

...: الطالب
؟ بالية المراد ما : ل الشيخ

...: الطالب
: فقط الشيخ

...: الطالب
 آية أي ول وادحدة آية المراد : لكن الشيخ

...: الطالب
 ؟ آية أي المراد أن على دليلك : وما الشيخ

...: الطالب
 ال خ : كنعم الشيخ

...: الطالب
العمققوم تفيد الشرط سياق في والنكرة الشرط سياق في : كنكرة الشيخ

.  فقط للتمثيل فهذا القمر كاكنشقاق المؤلف قول وأما
 شاكر يسخرون يقل ولم يستسخرون : قال الشيخ

...: الطالب
النحويين عند قاعدة هناك هل طيب وتعال تكبر مع سخرية : عني الشيخ

؟ المعنى يزيد المبنى زاد إذا أكنه الذي الكلم هذا مثل تفيد
...: الطالب

إن))  مبين سحر إل هذا إن ((( وقالوا يقول طيب : الغالب الشيخ 
 ؟ خبرها أين كنافية أكنها يعني

...: الطالب
مقن النققوع هقذا طيقب لسقحر صققفة فهققي مقبين أمققا كنعققم : مقبين الشيخ

؟ النحويون يسميه ماذا النحويون يسميه الستثناء
...: الطالب
فهد ، : ل الشيخ

...: الطالب
محمد : ل الشيخ
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...: الطالب
قبلققه الققذي العامققل يتطلبققه إل بعققد ما لن مفرغا استثناء : يسمى الشيخ

كنقققول مفرغا استثناء سمي قبلها الذي العامل يتطلبه ل بعده ما كان فإذا
ا المجتهد إل أكرمت وما زيد إل قام ما مقا كقان فقإذا بعلقي إل مقررت وم

بندر بمعنى مبين طيب مفرغا استثناء سمي بعدها ما يتطلب إل قبل
ظاهر :بين الطالب
؟ مبين فعلها هو ما ظاهر : بين الشيخ

...: الطالب
؟ فعلها ما بين قلت وإذا طيب أبان الماضي : فعل الشيخ 

...: الطالب
بققان فعله الذي بين بمعنى أبان فعله الذي مبين تقول كيف : بان الشيخ 
؟

...: الطالب
فققرق بينهمققا وكققرم أكرم تقول الرباعي معنى... الختل ف هذا : ل الشيخ
 فرق بينهما وخرج أخرج

...: الطالب
لكققم ذلققك كنقققل ألققم ومتعديققة لزمققا تأتي أبان لن كثير علينا : مر الشيخ
بققان بمعنققى فهققي لزمة كاكنت إذا ومتعدية لزمة تأتي أبان كنقول ما كثيرا
علينققا يمققر أظهققره أي الحققق أبان وتقول وظهر بان أي الصبح أبان تقول
بمعنققى صققارت لزمققا اسققتعمل وإذا ومتعديا لزما تستعمل أبان بأن كثير
  طيب أظهر المعنى صار متعديا استعمل وإذا بان

المققراد ) مققا) لمبعوثببون أإنببا وعظاما ترابا كنا (( أئذا تعالى قوله
؟ غاكنم الشكال بهذا

والكنكار : الستبعاد الطالب
عظامققا كنققا إذا كنبعققث أكننا وكنستبعد كننكر يعني والكنكار : الستبعاد الشيخ 

 ال خ قراءات عدة  كنا)) (( أئذا قوله في ورفاتا
...: الطالب
أدحمد دحضرت : ما الشيخ

...: الطالب
فتقول الهمزتين تحقيق : أول الشيخ

...: الطالب
فتقول الثاكنية تسكين ثاكنيا : أئذا الشيخ 
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...: الطالب
فتقول التحقيق اللف إدخال : ثالثا الشيخ 

...: الطالب
تقول رابعا :  آذا الشيخ

...: الطالب
الولببون آباؤنا ( أو قققوله  قققراءات أربع ذكر المؤلف : طيب الشيخ 
قراءتان ) ..فيها)

...: الطالب
الوجهين على اعربها : طيب الشيخ 

...: الطالب
 ؟ ايش على عاطف آباؤكنا :  أو الشيخ

...: الطالب
والنون؟ الهمزة على يعني أإن : على الشيخ

...: الطالب
علققى العطققف ل ل آخققر وجققه النصققب إن محل كنعم والعاطف  : ل الشيخ
ايش؟

...: الطالب
؟ هو : اللي الشيخ 

...: الطالب
فل مقن فلبققد عليققه عطف إذا المتصل أو المستتر الضمير : طيب الشيخ

 ؟ ال خ المنفصل بالضمير الفصل من بد
 فهد

...: الطالب
وهنا فعل بأي أو : بالضمير الشيخ

...: الطالب
تت (( بببل وجققل عققز اللققه قققال الن الفوائققد كنأخققذ : تمققام الشققيخ عجبب

تت (( بل بل ) أو) ويسخرون )) ويسخرون عجب
 ...: الطالب

مم تعالى الله قال  هه هت مف تت مس تفا مم ((  ته دد تأ تش ققببا تأ مل مم تخ من تأ تنببا تمبب مق تل ننببا تخ هإ
مم ته تنا مق تل من تخ نن هم نب هطي هز فوائد: الية هذه في]11)[الصافات:) ل

المكققذبين هققؤلء يتحققدى أن وسققلم عليققه اللققه صلى النبي الله أمر أول 
مم((  بالستفتاء ته دد تأ تش ققا تأ مل مم تخ من تأ تنا تم مق تل )) تخ

3



الخصققم بققه يقققر بمققا يؤتى أن المجادلة من ينتقل أن أيضا فوائدها ومن 
فققإذا منهققم خلقققا أشققد اللققه خلققق من أن سيقرون لكنه عليه دحجة ليكون
الحجة عليهم قامت بذلك أقروا

لن الخلققق بعظمققة وتعققالى تبققارك الله عظمة الكريمة الية فوائد ومن 
فققي جيققدا قصرا شاهدكنا إذا ولهذا الخالق عظم على يدل المخلوق عظم
 بالعكس والعكس ماهرا جيدا كان بناه الذي أن عرفنا وهندسته بنائه
لكنهققم خلقهم أصل أو آدم بني خلق إلى الشارة الكريمة الية فوائد ومن

طين من خلقناهم (( إنا قال مهين باليد يلصق لزب طين من خلقوا
))  لزب
الخصققيم الكنسان خلق دحيث وتعالى سبحاكنه الله قدرة بيان فوائدها ومن

إمكقان إلقى الشقارة فوائقدها ومن لزب طين من الطين هذا من المبين
هي التي المخلوقات هذه على القادر أن وجهه عليه قادر الله وأن البعث

مببن خلقناهم (( إنا إعادته على قادر فيه ما خلق وعلى منه خلقا أشد
)) لزب طين

)) وفي خلقنا (( أمن لقوله لله الخلق إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
)) خلقنا (( إنا قوله

مم لقوله العظم في الخلق بين التفاوت أيضا فوائدها ومن  هه هت مف تت مس تفا  ))
مم ته دد تأ تش ققا تأ مل مم تخ من تأ تنببا تمبب مق تل فققي متفاوتققة المخلوقققات ) فتكققون) تخ

القققدرة علققى أدل كققان أعظم كان ما لن الله قدرة على ودللتها عظمها
تتفاضقل كقذلك الكوكنيقة اليات تتفاضل كما أكنه القاعدة هذه على ويتفرع
الفاتحققة سققورة اللققه كتققاب فققي سورة أعظم كان ولهذا الشرعية اليات

القققرآن ثلققث تعققدل )) أدحققد الله هو و(( قل الكرسي آية ، آية وأعظم
على تدل وكلها بعض من القدرة على أدل بعضها تتفاوت الكوكنية فاليات
وكققذلك اللققه قققدرة علققى يقدل شيء أهون الذباب دحتى شيء كل القدرة
 طيب الشرعية اليات

) إلى) يذكرون ل ذكروا وإذا ويسخرون عجبت (( بل تعالى قال 
الفوائد: من اليات هذه في آخره

الله صفات من وهو التاء ضم قراءة على وجل عز لله العجب إثبات أول 
الصققفات مققن فهققو بمشيئته يتعلق شيء وكل بمشيئته يتعلق لكنه الفعلية
يتعلققق أكنققه يعلمنققا الققذي مققن قائل قال فإذا طيب العلم أهل عند الفعلية

الصققفات مققن فهققي سققبب علققى علقققت صققفة كل أن فالجواب بمشيئته
هققذا وعلى دحادث فإكنه الحادث على ترتب وما دحادثة السباب لن الفعلية
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والكراهققة والغضققب سققببا لققه لن الفعليققة الصققفات مققن الرضققا فنقققول
فققي الجماعققة السنة أهل طريق وعرفنا طيب هكذا أشبهها وما والسخط

القصور وجه على ل به اللئق الوجه على لله إثباتها وأكنها الصفة هذه مثل
 والنقص

قققراءة على وسلم عليه الله صلى الرسول منزلة علو أيضا فوائدها ومن
(( بل قققوله فققي عنققه ينققوه تعجبققا تعجبه وجل عز الله اعتبر دحيث الفتح

عنققه ينققوه مققن عنققد عظيققم أدحققواله عن ينوه الذي أن ) ومعلوم) عجبت
غضققب إذا النققاس أوسققاط فققي ولهققذا بققه يهتققم ول لققه يؤبه ل من بخل ف
لققو لكققن فغضب الملك تحدث يقال تجد الناس سائر كغضب ليس الملك

تحققدث ما الغضب  منتفجر... لو الناس عامة من السوقة من وادحد يأتي
والسققلم الصققلة عليققه الرسققول عجققب عن الله تحدث فإذن عنه الناس

وسلم عليه الله صلى شأكنه عظم وعلى الله عند منزلته علو على يدل
زادوا الباطققل أكنكققروا الققذين القققوم هؤلء أن الكريمة اليات فوائد ومن 

زادوا الحققق أكنكققروا الققذين الحق أهل من يسخرون فصاروا طغياكنهم في
قققال ولهققذا الحققق وأهققل الحققق مققن يسققخرون صاروا دحتى طغياكنهم في

 تعالى
جئققت ممققا يسخرون هم أدحوالهم من تعجبك مع )) يعني (( ويسخرون

وممققا الرسققل مققن يسققخرون الرسل أعداء عادة وهذه بك ويسخرون به
الفلببك (( ويصببنع كنوح عن تعالى الله قال أيضا يفعلوكنه ومما به جاءوا

منببا تسببخروا إن قال منه سخروا قومه من مل عليه مر وكلما
يببأتيه مببن تعلمببون فسببوف تسببخرون كمببا منكببم نسببخر فإنا

) ) مقيم عذاب عليه ويحل يخزيه عذاب
الحققق إلققى الدعاة على يجب أكنه وهو الخرى فائدة كنأخذ الفائدة هذه من
أكثر الرسل أعداء لن السخرية من الناس من ينالهم ما على يصبروا أن
وتسعين وتسعة تسعمائة آدم بني من الرسل أعداء كم الرسل أولياء من

الصققبر عليهم يجب الحق إلى فالدعاة الرسل أولياء من أكثر فهم باللف
مققن أو الكفققار مققن السققاخرون هؤلء كان سواء به يسخر من سمعوا إذا

مققن المسققلمين من يوجد بالصح أو المؤمنين من يوجد لكنه الكفار أولياء
الرسققل لن يصققبروا أن الققدعاة علققى فققالواجب الكققافرين أوليققاء من هو

منهققم النققاس سققخر قققد الحققق وأئمققة الحققق وقققادة الحق أهل هم الذين
يصققبر أن داعية كل على الواجب تصبر أن عليك فالواجب أكنت بك فكيف
للمتقين العاقبة أن وليعلم سخرية من له يحصل ما على
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اللققه صققلى اللققه لرسققول المكققذبين هؤلء عتو الكريمة الية فوائد ومن 
قلوبهم لقسوة وذلك يتعظون ول يذكرون ل ذكروا إذا لكوكنهم وسلم عليه

بآيات ذكروا إذا الذين المؤمنين عكس والعافية العفو الله كنسأل وعتوهم
وعمياكنا صما عليها يخروا لم ربهم

صقدق علققى الدالقة اليققة رأوا إذا المكققذبين هؤلء أن أيضا فوائدها ومن 
)) وهققذا يستسخرون آية رأوا (( وإذا وتنطعا سخرية ازدادوا الرسل

آيققة رأوا إذا هؤلء  بل)) (( ويسخرون قال لكنه السابقة السخرية فوق
ذلققك من العكس على ولكنهم يستسلموا أن آية رأوا إذا المفروض وكان
اللققه صققلى النبي قول من )) والعجب يستسخرون الية رأوا إذا(( ز
هببو هببذا كببان إن (( اللهم قققالوا أكنهققم كققذبوا الققذين في وسلم عليه

بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك من الحق
فاهققدكنا عنققدك مققن الحق هذا كان إن اللهم يقولوا أن ينبغي ) كان) أليم
بققالله والعياذ أكنهم على دليل أكبر  فهذا هكذا يقولوا أن أما له ووفقنا إليه

يصققفون للرسققل المعققادين أن الكريمة الية فوائد ومن  معتدون طاغون
قققوله مققن يؤخققذ منهققم للنققاس تنفيققرا القبيحققة بالصققفات بققه جققاءوا مققا

مققا أو رأوا الققتي اليققة هققذا ) إن) مبببين سببحر إل هذا إن (( وقالوا
ليققس أكنققه يعملققون كققاذبون ذلك في وهم مبين سحر إل الرسل به جاءت
الرسل طريق عن للناس تنفيرا هذا قالوا لكن بصدق

من ورثت المقالة هذه ورثت كنعم الجواب المقالة هذه ورثت وهل طيب 
تعالى الله قال القيامة يوم وإلى هذا عصركنا إلى الرسل من جاء من أول

تك هل تذ تك تت ى تما ((  تن تأ هذي نل من ا مم هم هه هل مب من تق نل هم تسو نل تر تلوا هإ رر تقا هح مو تسا تأ

رن تنو مج مجنققون أو سققادحر هققذا يقول الرسل أعداء كل]52)[الذاريات:) تم
الباطققل أهققل فصققار ورث كنوعهققا ل الكلمققة هققذه جنس وأريد الكلمة هذه
السوء بألقاب الحق أهل يلقبون الن

أكنهققم يقولققون ؟ الثبات أهل به يلقبون ماذا التعطيل أهل إلى مثل اكنظر 
الكلم هققذا مثققل يقولققون فهققم ل ذلققك أشبه وما مشبهة مجسمة دحشوية

الحققق أهققل أعققداء أيضا كذلك الحق طريق عن الناس ينفروا أن أجل من
مقتزمتون هقؤلء متشددون هؤلء متحجرون هؤلء رجعيون هؤلء يقولون

أهلقه هقم الذين الحق أهل لكن اللقاب من ذلك غير إلى متنطعون هؤلء
أكنهم يعلمون لكنهم عليه هم ما على وثباتا قوة إل اللقاب بهذه يزدادون ل

اللببه تنصبروا إن آمنببوا الببذين أيهبا (( يبا اللققه بنصققر منصققورورن
اكنتصققار بققأن كققثيرا عليكققم كققررت ) وأكنققا) أقببدامكم ويثبت ينصركم
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لققه ويتبين دحياته في الكنسان ينصر قد فقط شخصه اكنتصار ليس الكنسان
بنصر مماته بعد ينصر ؟ مماته بعد ينصر بماذا مماته بعد ينصر وقد النصر

بينققه الققذي أو بققه جققاء الذي بالحق عمل من كل ويكون الحق من قاله ما
الققذي الحققق ينتصققر أن يحققب إكنسققان كل اكنتصار وهذا أجره مثل له يكون

 طيب مماته بعد أو دحياته في للناس بينه
أو لمبعوثببون أإنببا وعظاما ترابا وكنا متنا (( أئذا وجل عز يقول 

) ) الولون آباؤنا
؟ ذلك كيف للبعث المكذبين هؤلء إكنكار قوة على دليل اليتين هاتين في

أخققوة كقققول )) وهققذا أإنا((  بققإن المؤكد الستفهام بصيغة به أتوا لكنهم
قققالوا فهؤلء يوسف أكنك تؤكد )) يعني يوسف لنت (( أإنك له يوسف
أكنهم على دل هذا على الستفهام همزة دخلت وإذا مبعوثون أكننا لنا أيؤكد

 للبعث إكنكارهم يؤكدون
يقولققون لكنهققم بالشبه يأتون المكذبين هؤلء أن الكريمة الية فوائد ومن

لقققوة وهققذا الولققون آباؤكنققا أيضققا ويبعققث ) أي) الولببون آباؤنببا أو(( 
تتل ى (( وإذا الجاثيققة سققورة فققي عنهققم اللققه قققال كمققا لكنهققم إكنكارهم
إن بآبائنببا ائتببوا قالوا أن إل حجتهم كان ما بينات آياتنا عليهم

يكققون البعققث إن قققالوا تبعثون إكنكم قالوا الذين ) وهل) صادقين كنتم
فققي تبعثققون إكنكققم الرسققل قققال لققو كنعم بآبائنا ائتوا تقولوا دحتى الدكنيا في

الرسققل لكن بآبائنا ائتوا يقولوا أن صح الدكنيا في يبعثون آباءكم وأن الدكنيا
الققتي الشققبهة فهققذه القيامققة يققوم يكققون ولبققائهم لهم البعث أن يقولون
سققفها إل تزيققدهم ل يعني سفههم على سفها إل الناس عند تزيد أوردوها

يبعثون آباءكنا إن تقولون إكنكم قالوا ادعوها التي دحجتهم اكنتبه سفههم إلى
آبققاءكم أن قققالوا ما الرسل لن ليش؟ ل ؟ دحجة هذه هل ابعثوهم هاتوهم
يبعثققون قققال إكنمققا بآبائنققا ائتققوا بقولكم تتحدوا دحتى الدكنيا في الن يبعثون

تن والخرين الولين إن (( قل القيامة يوم تعو تمو مج تم تل ى تل هت هإ تقا همي
نم مو نم تي تلو مع إلققى ليتوصققلوا الولون أوآباؤكنا يقولون ]فهم50)[الواقعة:) تم

كنحققن يبعثققون النققاس إن يقولققون هققؤلء إن الناس فيقول الدامغة الحجة
هققذه علققى والجققواب بآبائنققا يققأتون دعققوهم آباءكنققا يجيبققون خلوهم وآباؤكنا

وإكنمققا الن يبعثققون آبقائهم إن يقولقوا لم الرسل أن هو جدا واضح الشبهة
أكنفسققهم علققى وينقادون دحجتهقم تبطققل ودحينئقذ القيامقة يوم البعث يكون

طيب به يقولوا ولم يلتزموه لم ما الرسل ألزموا فإكنهم والعدوان بالسفه
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آباؤنا (( أو قققالوا لكنهققم أبققا يسققمى الجققد أن الكريمققة الية فوائد ومن
  أبا يسمى فالجد السابقون أجدادهم الولون )) وآباؤهم الولون

كاكنوا أشقاء الخوة يسقط الجد أن وهي فرضية مسألة ذلك على ويتفرع
أو الشقققاء الخوة وأما بالجماع  لم للخوة الجد وإسقاط لم أم لب أم

وأكنققه الجد مع يرثون ل أكنهم شك بل والصحيح خل ف معه إرثهم ففي لب
فل شقققيق أ خ وعققن السققادس الجد أب أبي ، أبي ، أبي عن هالك هلك لو

البققن هققذا ولن الخققوة يحجققب والب أب الجققد لن الشقققيق لل خ شيء
أن ومعلققوم منققه بعضققا فليققس ال خ بخل ف السققابع الجد من بعض النازل
فرعققا ول له أصل ليس شخص من بالميراث أولى فرعه هذا الذي الصل

. الفرائض في الله شاء إن تتحقق مسألة وهذه له
يببا وقببالوا ينظرون هم فإذا واحدة زجرة هي (( فإنما: الطالب

تكببذبون بببه كنتببم الببذي الفصببل يببوم هذا الدين يوم هذا ويلنا
دون مببن يعبببدون كببانوا ومببا وأزواجهم ظلموا الذين احشروا

ما مسئولون إنهم وقفوهم الجحيم صراط إل ى فاهدوهم الله
) .) مستسلمون اليوم هم بل تناصرون ل لكم

(( وقببالوا تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله أعوذ : بس الشيخ
) وهققذا) الولببون آباؤنببا أو لمبعوثون أإنا وعظاما ترابا كنا أئذا

يعني كنعم قل بقوله عنه يجيب أن كنبيه وتعالى سبحاكنه الله أمر الستفهام
النفققي بققه ويجققاب للتصققديق الثبققات بققه يجاب جواب دحر ف وكنعم تبعثون
أم كنافيققا الكلم كققان سققواء  للتصققديق جققواب دحققر ف فهو للتصديق كذلك
كنفيه يعني لتكذيبه ل وتقول لتصديقه كنعم تقول زيد أقام قلت فإذا إثباتا

؟ لتكققذيبه ول لتصديقه فقط النفي بها يجاب ب جوا دحر ف فهي بلى أما 
يقققم ألققم بنعققم النفققي ويجاب بلى فالجواب زيد يقم ألم فيقول لتصديقه

والثبققات النفققي بهققا يجققاب كنعققم قلنققا أخطأكنققا يقققم لققم كنعم فالجواب زيد
زيد يقم ألم طيب زيد أقام الستفهام همزة بعد ما لثبات يعني للتصديق

ولكققن الثبققات فققي تققأتي ول فقققط النفي بها يجاب بلى يقم لم يعني كنعم
قققام قققد وكلمققة قققام قققد يعني ل فالجواب زيد يقم ألم قلت فإذا لتكذيبه
فققي جققواب دحققر ف فهققي بلققى أمققا الواقققع في تكذيب فهي يقم لم تنافي

كنعققم أن الخلصقة فكققاكنت لتكقذيبه ؟ لتصققديقه وإل لتكقذيبه فققط الثبات
كنعققم وأجبت زيد أقام قلت فإذا إثباتا أو كنفيا كان سواء للتصديق بها يجاب
كنعققم فققأجبت زيققد يقم ألم قلت وإذا قام قد أكنه يعني القيام لتصديق فهذا
بهققا يحققاب وإكنما الثبات في بها يجاب ل بلى النفي فصدقت يقم لم يعني
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خلفا قام قد يعني بلى فالجواب زيد يقم ألم قلت فإذا لتكذيبه النفي في
زيققد أقققام يقم لم أي لتكذيبه الثبات في إل بها يجاب فل ل وأما كنفيت لما

لكنهققا كنعققم ؟ أعققم أيهققا الثلثققة الجواب أدحر ف فهذه يقم لم يعني ل فقلت
منهمققا وادحققدة فكققل ول بلققى وأمققا النفققي فققي وتكققون الثبققات في تكون

اليققة إلققى كنشققير طيققب الثبققات فققي ول النفققي فققي بلققى بشيء مختصة
  تبعثون كنعم يعني للتصديق هذه كنعم قل الكريمة

القيامة يوم ستبعثون أكنكم يعني تبعثون قوله في ذلك المؤلف قدر ولهذا
فققي الققدكنيا في عليه أكنتم كما تبعثون ل ولكنكم وعظاما ترابا كنتم أن بعد

مققن دحققال هنققا والجملققة )) صققاغرون داخرون وأنتم((  بل وتر ف عزة
فققي الفاعققل كنققائب مققن أو الجققواب من المستفاد المحذو ف الفعل فاعل
بمعنققى والققدخور داخققرون وأكنتققم تبعثققون كنعققم الجواب بعد المقدر الفعل

مققا على ل الصغار وجه على القيامة يوم يبعثون أكنهم يعني والذل الصغار
عليهببا يعرضببون (( وتراهم تعالى الله قال كما الدكنيا في عليه كاكنوا

الوادحد كان أن ) بعد) خفي طرف من ينظرون الذل من خاشعين
طر ف من ينظرون الخرة في فهم شاء كما مقلتيه يقلب الدكنيا في منهم
 داخرون وأكنتم تبعثون بالله والعياذ والعار والخزي بالخجل مملوء خفي

كققان إذا ) يعنققي) ينظببرون هببم فببإذا واحدة زجرة هي (( فإنما 
ل فالجواب مدة وإلى علج إلى المر يحتاج فهل يبعثون أكنهم كذلك المر

الصققح هو )) هذا واحدة (( زجرة للبعث زجرتهم )) أي هي (( فإنما
 الضمير مرجع في

مرجعققة ضمير هي فيقول زجره يفسره مبهم ضمير المؤلف قال ولهذا 
الققذي وهذا طيب وادحدة زجرة لبعثهم الزجرة فإكنما أي الخبر من مستفاد

هققو الن الضققمير مرجع فيكون الصواب هو الضمير لمرجع المؤلف قدره
إل بعثتهققم مققا أي يبعثوكنهققا الققتي البعثققة أي هققي فإكنما بعضهم وقال الخبر
هققي فإكنمققا أولققى المؤلققف قققدره ما ولكن وادحدة بزجرة أي وادحدة زجرة
مققن يعني اخرجوا فيقال بها يزجرون صيحة أي المؤلف قال وادحدة زجرة
يتخلققف ل وادحققد رجققل خققروج خرجققوا القبققور من اخرجوا قلت إذا القبور
إل أمرنببا (( ومببا تعالى لقوله ل الجواب ببطء يخرجون وهل أدحد منهم

ول وخققروج طلققب تكرار إلى تحتاج ل ) المسألة) بالبصر كلمح واحدة
ينظققرون قيققام هققم فققإذا اخرجققوا يقققال ما بمجرد بل زمان في مهلة إلى

وجل عز الرب قدرة تمام من وهذا
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فإذا((  بهققا يزجققرون وادحدة صيحة )) أي واحدة زجرة هي (( فإنما
عطف دحر ف الفاء بهم يفعل ما))  ينظرون((  أدحياء الخلئق )) أي هم
اختلققف الفجائيققة وإذا ينظققرون هققم مفاجققأة الحققال ففققي أي فجائية وإذا

وكنحققن ظر ف هي أم العراب من محلها فل دحر ف هي هل فيها النحويون
تققدل أكنهققا وهققي المعنى كنعر ف أن المهم ظرفا أو دحرفا قدرها أن يهمنا ل

)) يققدل ينظببرون هببم فإذا((  وقوله بسرعة يأتي يعني المفاجأة على
كالطفققل وليسققوا يشققعرون أدحيققاء يكوكنققون يخرجون ما بمجرد أكنهم على
مققن يخرجققون الققدكنيا فققي فالنققاس شيئا يعلم ل أمه بطن من يخرج الذي

سققمعا لهققم اللققه يجعققل إذن بعققد ولكققن شققيئا يعلمققون ل أمهققاتهم بطون
منققذ موجققود فالسققمع وإل ويعرفققون بققه يسققمعون سمعا وأفئدة وأبصارا

ويعرفون به يبصرون كذلك وبصرهم خلق
باللمبققة عنده من تمر شيء إلى يلتفت ل يولد ما أول الصبي تجد ولهذا 

يبققدأ فشققيئا شققيئا ثققم هققي مققا يققدري ول اللمبات من يكون ما أسطع من
مققن يبعثققون الققذين ولكققن النظققر ويتققابع عليققه اختلفت إذا اللوان يعر ف
شققيئا وأفئدتهم وأبصارهم أسماعهم تنموا ل أي هكذا بهم ينتظر ل القبور
هققم فققإذا المؤلققف قققال ينظرون هم فإذا يخرجون ما بمجرد ولكن فشيئا

أو قققل المؤلققف قائققل قققال فققإذا بهققم يفعل ما ينظرون أدحياء الخلئق أي
المنكققرون هققؤلء بققذلك المققراد أن يقتضققي اليققات سياق أن مع الخلئق
الولببون أوآباؤنببا لمبعوثون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا (( أئذا

كنظركنققا وإذا وآبائهم هؤلء إلى يرجع الضمير إن قلنا بالسياق أخذكنا ) فإذا)
مير إن قلنا الواقع إلى جميقع أن والواققع الخلئقق جميقع إلقى يرجقع الض

المؤلققف )) وأفادكنققا ينظببرون هببم فإذا((  الصيحة بهذه تخرج الخلئق
الكنتظققار بمعنققى وليس العين كنظر هنا النظر أن أفادكنا بهم يفعل ما بقوله

المعنققى يكققون أن أو بققالعين النظققر المعنققى يكون أن تحتمل الية أن مع
كمققا الكنتظار بمعنى يأتي والنظر الكنتظار المعنى يكون وأن بالعين النظر

)) بغتببة تببأتيهم أن السبباعة إل ينظببرون (( فهل تعالى قوله في
 ينتظرون بمعنى ينظرون

ل مصققدر وهققو هلكنققا ويلنققا للتنققبيه يا الكفار أي وقالوا ينظرون هم فإذا 
أتققى وقققالوا طيققب الققدين يوم هذا الملئكة لهم وتقول لفظه من له فعل

اللغة في كثير وهذا وقوعه لتحقق مستقبل القول أن مع الماضي بالفعل
 لتحقققق...بالماضققي المسققتقبل عققن يعققبر أن الكريققم والقققرآن العربيققة
يققأت لققم اللققه أمققر ) فققإن) الله أمر (( أت ى تعالى قوله ومثاله وقوعه
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عققن وعققبر يققأتي بمعنققى هنققا أتى )) لكن تستعجلوه (( فل قوله بدليل
يعنققي وقققالوا هنققا وجققل عققز فقققوله وقققوعه لتحقققق بالماضي المستقبل
وهققو الكفققار أي وقققوله وقققوعه لتحقققق بالماضققي عنه عبر لكنه ويقولون

قققالوا الققذين للبعققث المنكققرون أي وقققالوا قققال أكنققه ولققو ذلك في صادق
الولببون آباؤنا أو لمبعوثون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا (( أئذا

كققذلك أليس للبعث المنكر من أعم الكافر لن التفسير في أدق ) لكان)
فققي التسققامح مققن شيء فيها المسألة ولكن للبعث إكنكار بغير يكفر قد ؟

التعبير
ويل وأن للتنبيه يا إن المؤلف )) قال الدين يوم هذا ويلنا يا((  وقوله 

تكون أن يحتمل ولكن لفظه من ل معناه من مقدر محذو ف لفعل مصدر
أواكنققك فهققذا ادحضققر ويلنققا يققا قققالوا كققأكنهم الويل كنادوا وأكنهم كنداء دحر ف يا

(( ويل تعققالى اللققه قققال أيضققا والعذاب التحسر شدة هنا معناه والويل
وعققذابنا دحسققرتنا أي ويلنا يا فهنا وعذاب دحسرة )) أي للمكذبين يومئذ
قققال إذا ولكققن للتنققبيه ياء أن المؤلف قال كما ويحتمل أواكنك فهذا ادحضر
إل يحتمققل ل مثققال منققا طلب فإذا كنعم فالجواب ؟ للتنبيه يا تأتي هل قائل

للتنبيه هنا يا ) فإن) يعلمون قومي ليت (( يا تعالى كقوله قلنا التنبيه
بهققا جيققء ولكققن السققماء علققى يدخل وإكنما الحرو ف على تدخل ل يا لن

 للتنبيه
الهلك مجقرد مقن أخقص قلقت كما الويل ولكن )) هلكنا (( ويلنا وقوله

معنققاه من ولكن لفظه من له فعل ل مصدر وهو والعذاب التحسر هو بل
هلكنا هلكنا ؟ الفعل كنقدر فكيف بالهلك الويل وفسركنا معناه من كان إذا
فجعل الدين يوم هذا الملئكة لهم وتقول المؤلف قال الدين يوم هذا كذا

.  الملئكة كلم من الدين يوم هذا الله ردحمه المفسر
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